
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 تلخٌص حلٌة طالب العلم

 آداب الطالب فً نفسه الفصل األول: 

العلم عبادة :شرط العبادة إخالص النٌة هلل سبحانه وتعالى، لموله: )وما أمروا إال لٌعبدوا هللا  -1

فإن فمد العلم إخالص النٌة، .  لال : ) إنما األعمال بالنٌا  (مخلصٌن له الدٌن حنفاء ( . النبً ملسو هيلع هللا ىلص

المخالفا ، وال شا ٌحطم العلم مثل : الرٌاء؛ رٌاء شرن، أو رٌاء  انتمل من أفضل الطاعا  إلى أحط

 التسمٌع؛ بؤن ٌمول مسمعا ً: علم  وحفظ ...وعلٌه؛ فالتزم التخلص من كل ما  إخالص . ومثل 

ألؼراض وأعراض  فً صدق الطلب ؛ كحب الظهور، والتفوق على األلران، وجعله سلماً ٌشوب نٌتن 

، من جاه، أو مال، أو تعظٌم، أو سمعة، أو صرؾ وجوه الناس إلٌن، فإن هذه وأمثالها إذا شاب  

 النٌة، أفسدتها، وذهب  بركة العلم .

سلؾ الصالح من الصحابة رضى كن سلفٌاً على الجادة، طرٌك ال كن على جادة السلؾ الصالح : -2

التوحٌد ، والعبادا ، ونحوها،  هللا عنهم ،فمن بعدهم ممن لفا أثرهم فً جمٌع أبواب الدٌن ، من 

وترن الجدال، والمراء، والخوض فً علم الكالم . وهإالء هم   ملسو هيلع هللا ىلص . متمٌزاً بالتزام آثار رسول هللا

 ثار رسول هللا ، وهم كما لال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللاالمتبعون آ )أهل السنة و الجماعة(

 ” .وأهل السنة: نماوة المسلمٌن، وهم خٌر الناس للناس“ تعالى : 

التحلً بعمارة الظاهر والباطن بخشٌة هللا تعالى؛محافظاً على شعابر  مالزمة خشٌة هللا تعالى : -3

لدعوة إلٌها ؛داالً على هللا بعلمن وسمتن وعلمن، وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها وا اإلسالم ،

أصل العلم خشٌة هللا “ مال اإلمام أحمد رحمه هللا : بمتحلٌاً بالرجولة، والمساهلة، والسم  الصالح 

 فالزم خشٌة هللا فً السر والعلن .”. تعالى

إلى ربن بٌن الخوؾ  التحلً بدوام المرالبة هلل تعالى فً السر والعلن، سابراً  دوام المرالبة : - 4

 والرجاء . 

والصبر،  تحل بآداب النفس، من العفاؾ، والحلم، خفض الجناح ونبذ الخٌالء والكبرٌاء : - 5

متحمالً ذل التعلم لعزة العلم،  والتواضع للحك، وسكون الطابر، من الولار والرزانة، وخفض الجناح، 

والخٌالء، فإنه نفاق وكبرٌاء، ولد بلػ من  نذلٌال للحك . وعلٌه، فاحذر نوالض هذه اآلداب . فإٌا

 شدة التولً منه عند السلؾ مبلؽا

واحذر داء الجبابرة )الكبر( . فتطاولن على معلمن كبرٌاء، واستنكافن عمن ٌفٌدن ممن هو دونن 

اللصوق إلى األرض، واإلزراء  –رحمن هللا  –وتمصٌرن عن العمل بالعلم حمؤة كبر . فالزم  كبرٌاء،

 سن، وهضمها، ومراؼمتها عند االستشراؾ لكبرٌاء أو ؼطرسة أو حب ظهور أو عجب.. على نف

المناعة والزهادة : التحلً بالمناعة والزهادة، وحمٌمة الزهد الزهد بالحرام، واالبتعاد عن حماه،  - 6

اشه وعلٌه، فلٌكن الزاهد معتدالً فً مع بالكؾ عن المشتها  وعن التطلع إلى ما فً أٌدي الناس . 

 بما ال ٌشٌنه .

من دوام السكٌنة،  التحلً برونك العلم :التحلً بـ )رونك العلم( حسن السم ، والهدى الصالح،  - 7

 والولار، والخشوع، والتواضع، ولزوم المحجة، بعمارة الظاهر والباطن، والتخلً عن نوالضها. 

ٌجب على طالب  “ ٌتعلمون العلم كانوا ٌتعلمون الهدى كما“ وعن ابن سٌرٌن رحمه هللا تعالى لال: 



بالسخؾ، والضحن، والمهمهة، وكثرة  الحدٌث أن ٌتجنب: اللعب، والعبث، والتبذل فً المجالس،

التنادر، وإدمان المزاح واإلكثار منه، فإنما ٌستجاز من المزاح بٌسٌره ونادره وطرٌفه، والذي ال 

خٌفه وما أوؼر منه الصدور وجلب وفاحشة وس ٌخرج عن حد األدب وطرٌمة العلم، فؤما متصلة

من أكثرمن ”الشر، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحن ٌضع من المدر، وٌزٌل المروءة. ولد لٌل:

 شًء، عرؾ به .

تحلَّ بالمروءة : التحلً بـ )المروءة(، وما ٌحمل إلٌها، من مكارم األخالق، وطاللة الوجه،  - 8

من ؼٌر كبرٌاء، والعزة فٌؽٌر جبرو ، والشهامة فً ؼٌر وإفشاء السالم، وتحمل الناس، واألنفة 

 عصبٌة، والحمٌة فً ؼٌر جاهلٌة. 

التمتع بخصال الرجولة : تمتع بخصال الرجولة، من الشجاعة، وشدة البؤس فً الحك، ومكارم  - 9

األخالق، والبذل فً سبٌل المعروؾ، حتى تنمطع دونن آمال الرجال .وعلٌه ، فاحذر نوالضها، من 

 عؾ الجؤش، وللة الصبر،وضعؾ المكارم، فإنها تهضم العلم، وتمطع اللسان عن لوله الحك .ض

فكن حذراً فً ” البذاذة من اإلٌمان”هجر الترفه : ال تسترسل فً ) التنعم والرفاهٌة (، فإن  - 11

ً الظاهر والذوق، ولهذا لٌل: الحلٌة ف ٌعبر لؽٌرن عن تموٌمن، فً االنتماء، والتكوٌن، لباسن، ألنه

تدل على مٌل فً الباطن، والناس ٌصنفونن من لباسن، بل إن كٌفٌة اللبس تعطً للناظر تصنٌؾ 

الالبس من : الرصانة والتعمل أو التمشٌخ والرهبنة .أو التصابً وحب الظهور . فخذ من اللباس ما 

ن أمٌر المإمنٌن عمر بن وال ٌشٌنن، وال ٌجعل فٌن مماال لمابل، وال لمزا لالمز . وفً المؤثور ع ٌزٌنن

أي : لٌعظم فً نفوس الناس، ” . أحب إلً أن أنظر المارئ أبٌض الثٌاب “ الخطاب رضى هللا عنه 

 فٌعظم فً نفوسهم ما لدٌه من الحك .

 اإلعراض عن مجالس اللؽو - 11

 هذااإلعراض عن الهٌشا :)الهٌشا :الفتن(التصون من اللؽط والهٌشا  فإن الؽلط تح  اللؽط و -12

 ٌنافً أدب الطلب

التحلً بالرفك : إلتزم الرفك فً المول، مجتنباً الكلمة الجافٌة، فإن الخطاب اللٌن ٌتؤلؾ النفوس  - 13

 الناشزة 

وعلٌه، فتؤمل عند التكلم:  ”تؤمل تدرن”التؤمل : التحلً بالتؤمل، فإن من تؤمل أدرن، ولٌل: – 14

بارة واألداء دون تعن  أو تحذلك، وتؤمل عند المذاكرة بماذا تتكلم؟ وما هً عابدته؟ وتحرز فً الع

كٌؾ تختار المالب المناسب للمعنى المراد، وتؤمل عند سإال السابل كٌؾ تتفهم السإال على وجهه 

 حتى ال ٌحتمل وجهٌن؟ وهكذا.

  الثبا  والتثب  : تحل بالثبا  والتثب ، ال سٌما فً الملما  والمهما ، ومنه: الصبر والثبا - 15

 ”.من ثب  نب ”فً التلمً، وطً الساعا  فً الطلب على األشٌاخ، فإن 



 كٌفٌة الطلب والتلمً  الفصل الثانً: 

من رام العلم جملة، ذهب ”و” من لم ٌتمن األصول، حرم الوصول“ كٌفٌة الطلب ومراتبه :لٌل  -16

 بد من التؤصٌل والتؤسٌس وعلٌه فال” ازدحام العلم فً السمع مضلة الفهم :” ولٌل أٌضاً ” جملة عنه

لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شٌخ متمن ال بالتحصٌل الذاتً وحده وآخذاً الطلب بالتدرج  

 ولال

فإادن ورتلناه ترتٌالً  تعالى:) ولال الذٌن كفروا لوال نزل علٌه المرآن جملة واحدة كذلن لنثب  به 

 . 32(الفرلان 

 فً كل فن تطلبه : فؤمامن أمور البد من مراعاتها

 حفظ مختصر فٌه. - أ

 ضبطه على شٌخ متمن. - ب

 عدم االشتؽال بالمطوال  وتفارٌك المصنفا  لبل الضبط واإلتمان ألصله. -  

 ال تنتمل من مختصر إلى آخر بال موجب، فهذا من باب الضجر. - ث

 التناص الفوابد والضوابط العلمٌة . - ج

ما فوله حتى  تحصٌل والبلوغ إلىجمع النفس للطلب والترلً فٌه، واالهتمام والتحرق لل - ح

بسابلة موثمة. وكان من رأي ابن العربً المالكً أن ال ٌخلط الطالب فً  تفٌض إلى المطوال 

 التعلٌم بٌن علمٌن

 

 تلمً العلم عن األشٌاخ : وعند تلمً العلم على األشٌاخ فهنان عدة فوابد: -17

 اختصار الطرٌك    - أ

 السرعة فً اإلدران  - ب

 لب العلم ومعلمه .الرابطة بٌن طا -  

 

 : أدب الطالب مع شٌخه الفصل الثالث

رعاٌة حرما  الشٌخ : علٌن التحلً برعاٌة حرما  الشٌخ فإن ذلن عنوان النجاح والفالح  -11

فخذ بمجتمع اآلداب مع شٌخن فً جلوسن معه و التحدث إلٌه وحسن السإال واالستماع وترن 

 التطاول والمماراة أمامه 

من شٌخن : المدوة بصالح أخالله لكن ال ٌؤخذن االندفاع فً  –أٌها الطالب  –رأس مالن  -19

شٌخن فتمع فً الشناعة من حٌث ال تدرى وكل من ٌنظر إلٌن ٌدري ، فال تملده بصو   محبة

ونؽمة، وال مشٌة وحركة وهٌبة ، فإنه إنما صار شٌخاً جلٌالً بتلن ، فال تسمط أن  بالتبعٌة له 

 فً هذه .

فاحذر أن تكون  الشٌخ فً درسه : ٌكون على لدر مدارن الطالب فً استماعه ، ولهذا نشاط -21

 وسٌلة لطع لعلمه، بالكسل، والفتور واالتكاء، وانصراؾ الذهن وفتوره .

 الكتابة عن الشٌخ حال الدرس والمذاكرة - 21

ن أربعة : سفٌه ال ٌإخذ العلم ع“ التلمً عن المبتدع : عن مالن رحمه هللا تعالى لال :  - 22

ٌعلن السفه وإن كان أروى الناس ، وصاحب بدعة ٌدعو إلى هواه، ومن ٌكذب فً حدٌث الناس، 



فٌا أٌها الطالب ”. وإن كن  ال أتهمه فً الحدٌث، وصالح عابد فاضل إذا كان ال ٌحفظ ما ٌحدث به 

أو مرجا ، أو لدري ! إذا كن  فً السعة واالختٌار؛ فال تؤخذ عن مبتدع : رافضً ، أو خارجً ، 

 ، أو لبوري .

 

 الفصل الرابع : أدب الزمالة 

الناس مجبولون على تشبه بعضهم ببعض ، فاحذر معاشرة من كان احذر لرٌن السوء :  - 23

فتخٌر للزمالة والصدالة من ٌعٌنن على مطلبن ، ”. والدفع أسهل من الرفع” كذلن ، فإنه العطب . 

 رٌؾ ؼرضن وممصدن وخذ تمسٌم الصدٌك فً أدق المعاٌٌر : وٌمربن إلى ربن وٌوافمن على ش

 صدٌك منفعة . - أ

 صدٌك لذة . - ب

 صدٌك فضٌلة.  -  

فاألوالن منمطعان بانمطاع موجبهما، المنفعة فً األول واللذة فً الثانً . وأما الثالث . 

 فالتعوٌل علٌه ، وهو الذي باعث صدالته تبادل 

 االعتماد فً رسوخ الفضابل لدى كل منهما.

 

 

 الفصل الخامس : آداب الطالب فً حٌاته العلمٌة 

كبر الهمة فً طلب العلم: كبر الهمة تجعل صاحبها حرٌص على إتباع الكتاب و السنة  -24

 معرضاً عن آراء الناس.من أهم الهمم لطالب العلم أن ٌرٌد المٌادة واإلمامة للمسلمٌن فً علمه .

 لعباد فً تبلٌػ الشرع .أن ٌرى أنه واسطة بٌن هللا عز وجل وبٌن ا

المإمن كٌس فطن ال تلهه اآلمال لكن ٌنظر األعمال وٌترلب النتابج . واآلمال : هً أن ٌتمنى 

اإلنسان الشًء دون السعً فً أسبابه من أهمها أال ٌكون متشولا لما فً أٌدي لناس ألن إذا 

العلٌا هً المعطٌة والسفلى تشول  ومنوا علٌن " ملكون " . الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى ، ف

 اآلخذة .

النَّْهَمة فً الطلب :فمٌمة كل امرئ ما ٌحسنه إذا كان اإلنسان ٌحسن الفمه والشرع صار له -25

 لٌمة .

 " ابذل الوسع " ٌعنً الطالة فً التدلٌك وال تؤخذ بظواهر النصوص وعمومها دون تدلٌك 

رحلة أكبر فابدة ألن ٌكتسب فٌها اإلنسان الرحلة للطلب كاألشرطة تؽنً عن الرحلة لكن ال-26

 من العالم من: علمه وأدبه وأخالله .

حفظ العلم كتابةً :ٌنبؽً أن نمٌد كل فابدة تسمع أمناً من ضٌاعها وتعرضها للنسٌان.  -27   

وللعلماء مإلفا  عدة فً هذا من أحسنها " بدابع الفوابد " البن لٌم فٌه فابدة جمة . وأٌضاً 

ٌكون له مفكرة ٌكتب وٌدون الفوابد.ومما ٌنبؽً تمٌٌده هو مراجع الفابدة ) من اسم  ٌنبؽً أن 

الكتاب ورلم الصفحة والمجلد ثم ٌكتب على ما نمله اسم "نمل" حتى ال ٌختلط بؽٌره ( فهذا 

ٌساعد على سهولة الرجوع إلٌها و حتى ال تفو  ما لم تبلػ لراءته منهاإذا أجتمع لدٌن 

 بد فاألولى ترتٌبها فً مذكرة وأفضلها على حسب ) ألؾ باء ....(.مجموعة من الفوا



حفظ الرعاٌة :بالعمل واإلتباع ٌنبؽً اإلخالص فً الطلب وأن ٌنبؽً به وجه هللا ب أن  -21  

 ٌنوي:

رفع الجهل عن  -حماٌة الشرٌعة والذَّب عنها -الوصول إلى ثواب الطلب -امتثال أمر هللا تعالى

لم ٌبتؽً به وجه هللا لم ٌجد عرؾ الجنة . ولمد جاء الوعٌد لمن طلب  نفسه وعن ؼٌره فمن

 العلم لٌجاري به العلماء أو ٌماري به السفهاء.

تعاهد المحفوظا : حتى ال ٌنسى العلم فمن لم ٌتعاهد الشجرة بالماء تمو  وتذبل " علم   -29  

 األصول " هذا هو العلم أوصٌكم به كثٌرا .

الفروع على األصول : الفمه هو إدران أسرار الشرٌعة مع األدلة وؼاٌتها   التفمه بتخرٌج -31  

 وحكمها حتى ٌستطٌع أن ٌرد الفروع الشاردة إلى األصول الموجودة .

إن عجز  عن فن فؤلجؤ إلى هللا تعالى بالدعاء ى هللا تعالى فً الطلب والتحصٌل :اللجوء إل -31

 و االنكسار بٌن ٌدٌه.

العلمٌة فً الطلب والتحمل  على طالب العلم فابك التحلً باألمانة ٌجباألمانة العلمٌة : -32

))فإن فالح االمه فً صالح أعمالها ، وصالح أعمالها فً صحه علومها  والعمل والبالغ واألداء

، وصحه علومها فً أن ٌكون رجالها أمناء فٌما ٌروون أو ٌصفون ، فمن تحدث فً العلم بؽٌر 

 فمد مس العلم بمرحة ووضع فً سبٌل فالح االمه حجر عثرٍة(( أمانة

وسمو الهمة ورجحان الصدق هو عنوان الولار وشرؾ النفس ونماء السرٌرة الصدق : -33 

 العمل ولهذا كان فرض عٌٍن فٌا خٌبة من فرط فٌه .

 * أنواع الكذب :

 كذب تملك : ما ٌخالؾ الوالع و االعتماد . - أ

 لؾ االعتماد وٌطابك الوالع.كذب المنافك : ما ٌخا - ب

 كذب الؽبً : ما ٌخالؾ الوالع و ٌطابك االعتماد . -  

ومما ال ٌنبؽً أن ٌجٌب اإلنسان لكل ما سؤل  بما ٌعرؾ وما ال ٌعرؾ وما ٌحمله على هذا إال 

طلب العلو ، ٌطلب الصٌ  و السمعة و التفوق على األلران  وهذا سرعان ما ٌنكشؾ وٌإدي 

 إلى تعرٌه من 

 ث معان :ثال

 فمد الثمة بالملوب. - أ

 ذهاب علمه وانحدار المبول. - ب

 أن ال ٌصدله أحد ولو صدق. -  

جنة العلم ) ال أدري ( وٌهتن حجابه االستنكاؾ منها ولوله : ٌمال... ُجنَّة طالب العلم : -34

 وعلٌه ؛ فإن نصؾ العلم ) ال أدري (؛فنصؾ الجهل )ٌُمال ( و )أظن(.

الول  الول  للتحصٌل ، فكن حلؾ عملس : "ساعا  عمرن "المحافظة على رأس مالن  -35

وال حلؾ بطالٍة وبطرس وحلس معمل وال حلس تله وسمٍر ؛ فالحفظ على الول  بالجد واالجتهاد 

واالشتؽال بالعلم لراءة وإلراًء ومطالعةص وتدبراٍ وحفظاً وبحثاً فاؼتنم هذه ومالزمه الطلب 

 لمٌه ، وإٌان وتؤمٌر التسوٌؾ على نفسن .الفرصه الؽالٌه لتنال رتب العلم العا

 إجمام النفس . -36



خذ من ولتن سوٌعا  تجم بها نفسن فً رٌاض العلم من كتب المحاظرا  ) الثمافة العامة(؛فإن 

 الملوب ٌروح عنها ساعةً فساعةً.

 لراءة التصحٌح والضبط . -37 

التحرٌؾ والتصحٌؾ والؽلط احرص على لراءة التصحٌح والضبط على شٌخٍ متمٍن ؛ لتؤمن من 

 والوهم .

 جرد المطوال  . -31

الجرد للمطوال  من أهم المهما  ؛ لتعدد المعارؾ وتوسٌع المدارن واستخراج مكنونها من 

 الفوابد والفرابد.

 

 حسن السإال. -39

 للجواب .صحة الفهم ، حسن االستماع ، البد أن ٌكون عندن حسن سإال 

 ه سوءفٌن هذا الشٌخ فالناً لال لً كذا أو لال كذا فإ لكنمول : وإٌان إذا حصل الجواب أن ت

 االدب وضرب الهل العلم بعضهم ببعض.   

 مراتب : 6* العلم 

 حسن السإال . - أ

 حسن اإلنصا  واالستماع . - ب

 حسن الفهم . -  

 الحفظ . - ث

 العمل به . - ج

 تعلٌمه . - ح

 المناظرة بال مماراة .-41

 اظرة فً الحك نعمةاة نممة و المنفالممارإٌان و المماراة ؛

 مذاكرة العلم . -41

المطالعة وتشحذ الذهن وتموي  تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة ؛ فإنها فً مواطن تفوق

 الذاكرة؛ ملتزماً اإلنصاؾ و المالطفة 

 وكن حذٍر ؛ فإنها تكشؾ عوار من ال ٌصدق . 

 طالب العلم ٌعٌش بٌن الكتاب والسنة وعلومها . -42

 كالجناحٌن للطابر ، فاحذر أن تكون مهٌض الجناح .فهما له 

 استكمال أدوا  كل فن . -43

 إذا أرد  أن تكون طالب علم فً فن معٌن فال بد أن تكون مستكمالً أدوا  ذلن الفن.

    فمثال فً الفمه بٌن الفمه وأصوله والحدٌث بٌن الرواٌة والدراٌة وهكذا ...

 من عالما  العلم النافع : -44

 مل به .الع

 كراهٌة التزكٌة والمدح والتكبر على الخلك .

 تكاثر تواضعن كلما ازدد  علما .



 الهرب من حب الترإس والشهرة والدنٌا .

 هجر دعوى العلم .

 إساءة الظن بالنفس ، وإحسانه بالناس تنزٌهاً عن الولوع بهم.

 

 زكاة العلم : -45

 ً نهاًء عن المنكر ، موازناً بٌن المصالح والمضار، بالحك ، أمًرا بالمعروؾ ،  زكاة العلم : صادعا

ناشراً للعلم ، وحب النفع ، وبذل الجاه ، والشفاعة الحسنة للمسلمٌن فً نوابب الحك 

 والمعروؾ .

 عزة العلماء : -46

                                                                                                                                                                                                                                                                      وبمدر ماتبذله فً هذا ٌكون الكسب منه ومن العمل به .                  صٌانة العلم وتعظٌمه فهذا عز وشرؾ 

 صٌانة العلم : -47

إن بلؽ  منصباً ؛ فتذكر أن حبل الوصل إلٌه طلبن للعلم ، فبفضل هللا ثم بسبب علمن بلؽ  

مابلؽ  من والٌٍه فً التعلٌم أو الفتٌا أو المضاء وهكذا فؤعط العلم لدره وحظه من العمل به و 

 إنزاله منزلته.

 المداراة ال المداهنة : -41

أما المداراة ؛ فال ، لكن ال تخلط بٌنهما ، فتحملن المداهنة إلى حضار النفاق المداهنة خلك منحط 

 مجاهرةً والمداهنة هً التً تمس دٌنن .

 الؽرام بالكتب : -49

شرؾ العلم معلموم لعموم نفعه وشدة الحاجة إلٌه كحاجة البدن إلى االنفاس وظهور النمص 

هذا اشتد ؼرام الطالب بالطلب و الؽرام بمدر نمصه وحصول اللذة والسرور بمدر تحصٌله ول

 بجمع الكتب مع االنتماء.

                لوام مكتبتن : -51

 ، والتفمه على علل االحكام.علٌن بالكتب المنسوجه على طرٌمة االستدالل



 * وعلى الجادة فً ذلن من لبل ومن بعد كتب:  

 ".التمهٌد"  كتبه وأجل البر عبد ابن - أ

 .النووي - ب

 .كثٌر ابن -  

 .عبدالوهاب بن دمحم االمام - ث

 .الشوكانً - ج

 ".السالم سبل" كتابه السٌما الصنعانً - ح

 ".البٌان أضواء" كتابه السٌما الشنمٌطً أمٌن دمحم - خ

 ".المؽنً"  كتبه ورأس لدامة ابن - د

 .الذهبً - ذ

 .رجب ابن - ر

 .حجر ابن - ز

 ".السنٌة الدرر" أجمعها ومن الدعوة علماء كتب - س

 .الوهاب عبد ابن - ش

 .ًالمنَّوج حسن صدٌك - ص

 

 التعامل مع الكتاب : -51

ال تستفد من كتاب حتى تعرؾ اصطالح مإلفه فٌه ، وكثًٌر ماتكون الممدمة كاشفةً عن ذلن فابدأ 

 من الكتاب بمراءة ممدمته .

 ومنه : -52

إذا جاءن كتاب فال تدخله فً مكتبتن إال بعد أن تمر علٌه جردا أو لراءة لممدمته وفهرسه 

 ومواضع منه 

 الكتابة :إعجام -53

 بتشكٌله وإعرابه : .

 وضوح الخط .

 رسمه على ضوء لواعد الرسم واإلمالء .

 النمط للمعجم واإلهمال للمهمل .

 الشكل لما ٌشكل .

 تثبٌ  عالما  الترلٌم فً ؼٌر آٌة أو حدٌث .

 حلم الٌمظة . -54

 كثٌؾ عن العلم ." ومنه بؤن تدعً العلم لما ال تعلم فال تدعً العلم فال تفعل ألن ذلن حجاب 



 أحذر أن تكون أبا بشر . -55

العلم ثالثة أشبار من دخل فً الشبر األول تكبر ومن دخل فً الشبر الثانً تواضع ومن دخل فً 

 الثالث علم أنه ال ٌعلم .

 التصدر لبل التؤهل . -56

 احذر التصدر لبل التؤهٌل ؛ هو آفة فً العلم و العمل .

 التنمر بالعلم . -57

ماٌتسلى به المفلسون من العلم ٌراجع مسؤلةً أو مسؤلتٌن فإذا كان فً مجلس فٌه من احذر 

                                                                                                                                              أللها أن ٌعلم أن الناس ٌعلمون حمٌمته .                                                                                       ث فٌهما لٌظهر علمه وٌشار إلٌه أثار البح

 تحبٌر الكاؼد . - 51

 أي انه ٌإلؾ وهو لم ٌنتهً من العلم ولٌس لدٌه العلم الكافً .

تمال أهلٌتن و النضوج على ٌد أشٌاخن . فالحذر من االشتؽال بالتصنٌؾ لبل استكمال أدواته واك

                                                                                                                                       وال تنس لول الخطٌب " من صنؾ فمد جعل عمله عل طبك ٌَْعِرُضه على الناس".

 م من سبمن .مولفن من وه -59

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كن افرح به لتصحٌح المسؤله فمط .بوهم لعالم فال تفرح  ول إذا ظفر    

 دفع الشبها  . -61

فاجتنب علٌه  ٌردما  تتلمىلبن كاإلسفنجة أوصى شٌخ اإلسالم بهذه الوصٌة " ال تجعل ل       

حمالة  إثارة الشبه إٌرادها على نفسن أو ؼٌرن فالشبه خطافة والملوب ضعٌفة وأكثر من ٌلمٌها

 فتولهم .  -المبتدعة -الحطب 

 احذر اللحن . -61

ابتعد عن اللحن فً اللفظ و الكتب فإن عدم اللحن جاللة وصفاء ذوٍق وولوؾ على مالح 

 لسالمة المبانً :المعانً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         أنه لال :)) تعلموا العربٌة فإنها تزٌد فً المروءة((.                                                                           -رضً هللا عنه  -فعن عمر 

 اإلجهاض الفكري . -62

  .بإخراج الفكرة لبل نضوجها

 اإلسرابٌلٌا  الجدٌدة . -63

 ىفكار الدخٌلة التً دخل  على المسلمٌن بواسطة الٌهود والنصارهً األ

 احذر الجدل البٌزنطً . -64

أي : الجدل العمٌم أو الضبٌل فمد كان البٌزنطٌون ٌتحاورون فً جنس المالبكة والعدو على 

 أبواب بلدتهم حتى داهمهم وهكذا الجدل الضبٌل ٌصد عن السبٌل .   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ال طابفٌة وال حزبٌة ٌعمد الوالء والبراء علٌها . -65

 كن طالب علم  عامال به داعٌا إلى الحك بثالثة أشٌاء :

 اطلب العلم . - أ

 اطلب العمل . - ب

 الدعوة . -  

 . وال تكن خراجاً والجاً فً الجماعا  أدع إلى هللا على طرٌمة السلؾ ..

 نوالض هذه الحلٌة -66

 إفشاء السر . - أ

 نمل الكالم من لوم إلى آخر  - ب

 الصلَُّؾ واللَّسانة  -  

 كثر  المزاح  - ث

 الدخول فً الحدٌث بٌن اثنٌن  - ج

 الحمد  - ح

 الحسد  - خ

 سوء الظن  - د

 مجالسة المبتدعة  - ذ

 نمل الخطى إلى المحارم  - ر

 

 

 

 تم  بحمد هللا

 إعداد وتنسٌك التوأمان

 رٌم ورشا ماضً المندٌل


